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Navngiving for nye versjoner

11.3

11.3.1

11.3.1.1

• Egne installasjoner og SAAS (Infor Cloud)

• Kumulative

• Årlig

• Kun for Saas (Infor Cloud)

• Mindre funksjonelle oppdateringer

• 2 til 3 ganger per år

• Patcher, 

• Etter behov



Release navn: EAM 11.2

Release dato: februar, 2016



Reservasjon av utstyr

Beskrivelse

Funksjon for å reservere utstyr som 

det er stor etterspørsel etter og som 

kan deles på tvers av organisasjonen.

Ny funksjonalitet

• Alle typer aktiva

• Visualisering av tilgjengelig 

Planlegging av utstyr “Just-in-time” 

• Integrasjon med funksjonalitet for 

utleie og kontrakter.



Kontraktørportal

Beskrivelse

Sikker tilgang for kontraktører for å 

sende og motta informasjon om 

aktiviteter og arbeidsordre.

Ny funksjonalitet

• Kontroller AO Status

• Send og oppdater kostnader

• Reduser tiden for ferdigstilling 

arbeidet

• Fordel arbeid etter geografisk 

plassering og type arbeid.



Saksadministrering

Beskrivelse

Følg opp saker for utførelse inkludert 

sjekklister.

Ny funksjonalitet

• Oppfølging av hendelser

• Dokumenter notater fra operarør

• Inngår i Anmoderlisens



Kundeundersøkelse

Beskrivelse

Sette opp en undersøkelse raskt og 

enkelt for å få tilbakemelding på 

arbeid og service som er utført

Ny funksjonalitet

• Automatisk generering

• Integrert med e-post og linker

• Analyser og rapportering



Nøkkeladministrasjon

Beskrivelse

Raskt og enkelt kontrollere utlevering 

og gjenfinning av organisasjonens 

nøkler

Ny funksjonalitet

• Holde orden på nøkler og ringer

• Utlevering og oppfølging

• Erstatning og gjenoppretting



Mekanikerens Kiosk

Beskrivelse

Utnytter touch skjerm som er enkelt å 

bruke for medarbeidere på

fabrikksgulvet for å gjøre oppslag og

registrere vedlikeholdsdata.

Nye funksjoner

• Enkel tilgang og enkelt å bruke

• Registrer arbeid, materiell og timer

• Se på dokumentasjon



Arbeidsplass og flytting

Beskrivelse

Definer arbeidsplasser inkludert 

medarbeider og møbler, oppdrag og 

fremtidige flyttinger

Ny funksjonalitet

• Lett å følge opp medarbeidere og 

møblering. 

• Adminsistrere flytting m/ 

Arbeidsordre

• Holde oversikt over ubrukt plass



Togsett & «består av», for Transitt

Beskrivelse

Gruppere transittvogner i «Sett» og 

«Består av» for å forenkle 

konfigurering

Ny funksjonalitet

• Forenkle konfigurering som utføres 

fra tid til annen.

• Forbedre operasjonell effektivitet



Koreansk & Arabisk språkstøtte

Koreansk Arabisk



Mobile Rapid Request - skjermbilder



Infor EAM Mobilitet

• OS

• Android

• iOS

• Windows 8

• Windows 10

• Enheter

• Nettbrett

• Smarttelefoner

• Lastes ned fra

• Apple App Store 

• Google Play Store

• Windows App Store



Andre forbedringer

Ny Import Utility

• Muliggjør WSDL import av alle forekomster

• Eksisterende Upload Utility støttes fortsatt

Støtte for EDB

• Støtter åpne standarder

• Støtter Postgres Plus Advanced Server fra EDB



Extensible Framework forbedringer

• 50 brukerdefinerte felt

• Ubegrenset med egendefinerte felt

• Konfigurering av eksisterende rutenett (grid)

• Opprett nye brukerfefinerte grid

• Klone skjermbilder (Endre plassering av felt med Skjermdesigner)

• Lage nye skjermbilder (Konfigurering, vedlegg, BDFer, Forretningsregler støttes)

• Programmere automatikk via web-servicer

• Javs script basert “Extensibility” lag for forbedring av brukergrensesnitt (UI)

• FlexSQL forretningsregler for å utvide standard prosesser

• Infor ION for automatisering av arbeidsflyt



Release navn: EAM 11.3

Release dato: januar 2017



Avviksadministrasjon (Non Conformity)

Beskrivelse

Observasjon av aktiva med type, 

alvorlighetsgrad og intensitet inkludert 

tilstandsmatrise for sammenligning over 

tid

Ny funksjonalitet

• Spore hendelser over tid

• Øke inspeksjon basert på 

tilstandsindeks.

• Samsvarer med MTA krav og NEN-

2767



Beskrivelse

Mobile applikasjon for felt-baserte 

brukere, muliggjør tilgang til EAM på

mobil enhet, også i frakoblet modus

Ny funksjonalitet

• Vise og oppdatere anleggsdetaljer, 

også i ESRI kart (inkludert lineært 

utstyr)

• Se på/oppdatere AOer og opprette nye 

arbeidsanmodninger

• Vise og oppdatere utstyr inkludert 

dokumentasjon. 

• Følge opp aktiviteter og registrere 

arbeid. Bruke sjekklister.

• Ta ut og følge opp materiell.

Mobile Transit App



Beskrivelse

Forbedringer for å søtte visning og 

editering av GIS og Utstyrsegendkaper for 

lineært utstyr i kartet

Ny funksjonalitet

• Utstyrskoder > 8  karakterer

• Vise egenskaper som krysser 

klikkbare kartpunkter

• Slå på og av detaljer for spesifikke lag 

(F.eks. AOer, runder, signaler etc.)

• Fra-Til glider for enkelt å kunne se på 

eller redigere lineært utstyr. 

• Velg og oppdatere lineære hendelser 

(f.eks. ulykker, gradienter etc.)

Mobile Transit App – Kartvisning



Utstyrsrangering

Beskrivelse

Opprett flere utstyrsrangeringer per utstyr 

og la systemet automatisk beregne 

utstyrsrangeringer på forhåndsdefinerte 

intervaller.

Ny funksjonalitet

• Støtter rangeringsfaktorer som utdata, 

sikkerhet, Verdi, kompleksitet og 

redundans. 

• Opprett brukerdefinerte 

rangeringsskalaer og formler



Infor Dokumentstyring (11.2.1)

Beskrivelse

Håndterer alle typer documenter og bilder 

innenfra EAM

Ny funksjonalitet

• Dokumentversjonskontroll

• Sjekke inn og sjekk ut dokumenter

• Miniatyrbilder

- Fil

- Egenskaper

- Attributter

IDM Document



OpenCAD i SaaS & CSFM (11.2.1)

Beskrivelse

Tilgang til CAD tegninger og egenskaper 

innenfra EAM SaasS (Cloud) og SCFM 

(Eiendomsforvaltning)

Ny funksjonalitet

• Arealplanlegging og analyser

• Grafisk visualisering

• Integrasjon med CAD tegninger 

innefra EAM



Release navn: EAM 11.4

Release dato: juli, 2018



Mobile Notebook

Beskrivelse

Mulighet for å opprette notater og 

registrere observasjoner om tilstand på 

aktiva fra mobile enheter.

Ny funksjonalitet

• Dele notater via e-post

• Merke notater som privat eller felles

• Indikere avvik (None Comfirmity)

• Linke til andre notater.

• Legge til kommentarer

• Legge til dokumenter.



Forbedrede sjekklister

Beskrivelse

Raskerer og mer robust sjekkliste for 

mobile enheter som enklere gjør det mulig 

å registrere avvik og gir bedre oversikt.

Ny funksjonalitet

• Filtrere og sekvensere 

sjekklistespørsmål basert på 

brukerdefinerte kategorier. 

• 5 nye sjekklistetyper

• Sikre sjekklister (Se, kontroller og 

utfør rettigheter)

• Opprett glidere for målinger

• Opprett avvik (None-Conformities) 

automatisk fra sjekklister



Elektronisk delekatalog i OpenCAD

Beskrivelse

Finn og rekvirer deler fra grafisk 

presentasjon/ delektaloger dirkete I Open

Ny funksjonalitet

• Velg artikler fra en katalog som er 

opprettet av leverandøren (PDF)

• Visualiser, filtrer og valider artikler

• Marker eksisterende artikler

• Dynamisk interaksjon for visning, 

planlegging og uttak av deler



Mobile App for flytting av utstyr «Asset Move»

Beskrivelse

Med Asset Move appen kan du overføre 

aktiva av alle slag fra en lokasjon til en 

annen.

Ny funksjonalitet

• Søke etter og skanne utstyr

• Markere henting og destinasjon, 

lokalisering, tid og kilometerstand

• Registrere skader som har oppstått i 

forbindelse med flytting



ESRI GIS forbedringer

Beskrivelse

Støtte for ESRI GIS 10.6. Inkluderer Avvik 

(None Conformity) og brukerforbedringer

Value Propositions

• Opprett/filtrer avvik på et kart per 

utstyrsnummer

• Visualiser Avvik på et kart

• Knytt dokumenter, videoer og lyd memoer 

til avvik

• Sorter utstyr per avstand (Lineære avvik)



Kundekontrakter og utleie

Beskrivelse

Administrer utleie av 

Utsyr, Maskiner og kjøretøy

Fakturering av kunde periodisk

Forretningsprosesser

• Skreddersydde skjermbilder for ulike 

typer utstyr.

• Automatisk generering av faktura som 

inneholder leiekostnad, vedlikehold, 

materialforbruk, verktøy og innkjøp.

• Reservasjon og kalender som viser 

tilgjengelig utstyr.



Nye rapporter

Beskrivelse

Sjekk Release Guider for nye rapporter og

prøv dem ut. Rapporter til nye moduler og

tillegg til eksisterende.

Forretningsprosesser

• Utstyrsplanlegging viser fremtidge

vedlikeholdsarbeidsordre. Bore ned til

underliggende detaljer direkte fra

rapporten.



Mobile funksjoner

Beskrivelse

Konfigurering via QR-kode.

Forretningsprosesser

• Automatisk konfigurering av Mobile 

ved å lese QR-Koden.

• Notater Notebook.



Integrasjon med produksjonsovervåking

Beskrivelse

Hente utstyrsinformasjon direkte fra PLS 

og målere i felt

Forretningsprosesser

• Innlesning av målerverdier

• Automatisk generering av 

arbeidsordre etter forbruk

• Generering av arbeidsordre fra 

alarmer med feilårsak

• Overvåking av utstyrstilstand i 

egendefinerte skjermbilder i EAM

• Operatør supplerer feilårsak via feiltre



Extensibility Framework, funksjonalitet og 
visualisering

Beskrivelse

Ikoner, fargemerking, programmering av 

logikk og egendefinerte skjermbilder.

Forretningsprosesser

• Fargemerking av rader med høy 

viktighet i listevisning.

• Egendefinerte Ikoner for status og 

prioritet

• Planleggingskalendere

• Egendefinert kartintegrasjon




